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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2021 for Witt Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncer-

nens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets og koncer-

nens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 16. maj 2022

Direktion      

Allan Witt Kempel

direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Witt Invest ApS

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Witt Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen (”regnska-

bet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i

overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslin-

jer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt

at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre

dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-

strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-

nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

føre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er

ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revi-

sionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Herning, den 16. maj 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Poul Spencer Poulsen

statsautoriseret revisor

mne23324

Daniel Mogensen

statsautoriseret revisor

mne45831
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Selskabsoplysninger

Selskabet Witt Invest ApS

Gødstrup Søvej 9

Gødstrup

7400 Herning

CVR-nr.: 10 00 01 57

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Herning

Direktion Allan Witt Kempel

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

7400 Herning

Pengeinstitut Jyske Bank

Sølvgade 24

7400 Herning
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Koncernoversigt

Moderselskab Witt Invest ApS

Danmark

Nom. TDKK 125

Witt Ejendomme ApS Witt Hvidevarer A/S

Danmark Danmark

Nom. TDKK 126 Nom. TDKK 1.000

Witt UK & Ireland Ltd. Witt Sverige AB

Storbritannien Sverige

Nom. TGBP 1 Nom. TSEK 100

Organichygge ApS Witt Benelux B.v.

Danmark Holland

Nom. TDKK 50 Nom. TEUR 1

Witt Gastro ApS Witt Norge NUF (salgsfilial)

Danmark Norge

Nom. TDKK 100 Nom. TNOK 0

Witt Capital ApS Witt Hvidevarer A/S

Danmark (salgsfilial) , Finland

Nom. TDKK 300 Nom. TEUR 0

Witt Kig Herning ApS WCC Holding ApS

Danmark Danmark

Nom. TDKK 40 Nom. TDKK 125

Ejendomsselskabet Nystedvej 3 WittCare ApS

Herning ApS, Danmark Danmark

Nom. TDKK 40 Nom. TDKK 50

Nordic Flavors Holding AB WittClinic Herning ApS

Sverige Danmark

Nom. TSEK 50 Nom. TDKK 50

Teministeriet AB WittCare Smerte- og Sports-

Sverige klinik ApS, Danmark

Nom. TSEK 50 Nom. TDKK 50

Konsoliderede

dattervirksomheder

80%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%100%
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Koncern

2021

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

2018

TDKK

2017

TDKK

Hovedtal

Resultat

Nettoomsætning 1.043.987 890.330 692.333 600.808 544.615

Resultat før afskrivninger og renter (EBITDA) 156.687 125.236 90.190 75.851 68.279

Resultat af ordinær primær drift 145.289 113.636 79.069 68.220 62.683

Resultat før finansielle poster 145.603 114.960 81.380 69.127 62.820

Resultat af finansielle poster -1.062 -1.533 -3.311 -1.722 -28

Årets resultat 112.356 87.373 61.339 52.392 48.838

Balance

Balancesum 740.555 579.792 484.096 427.290 376.252

Egenkapital 510.493 392.082 319.859 274.958 223.364

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet -32.531 152.765 18.172 43.567 48.596

- investeringsaktivitet -24.125 -19.092 -13.062 -36.915 -20.555

heraf investering i materielle anlægsaktiver -24.884 -19.358 -13.840 -36.428 -20.813

- finansieringsaktivitet 9.508 -35.240 -6.721 -10.587 2.486

Årets forskydning i likvider -47.148 98.433 -1.611 -3.935 30.527

Antal medarbejdere 143 131 122 121 115

Nøgletal i %

Afkastningsgrad %19,7 %19,8 %16,8 %16,2 %16,7

Soliditetsgrad %68,9 %67,6 %66,1 %64,3 %59,4

Forrentning af egenkapital %24,9 %24,5 %20,6 %21,0 %23,7
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Koncernens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i handel med et bredt sortiment indenfor

hårde hvidevarer, innovative og moderne husholdningsprodukter.

Udvikling i året

Koncernens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på TDKK 112.356, og koncernens balance pr.

31. december 2021 udviser en egenkapital på TDKK 510.493.

Koncernens væsentligste aktiver består af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Udviklingen i

varebeholdningernes sammensætning og kuranshed samt boniteten i koncernens kunder vurderes

løbende.

Færdig- og reservedelslageret er grundet stigende råvarepriser, samt usikker leveringssikkerhed, øget med

TDKK 99.227 i forhold til 2020.

Årets resultat for koncernen har indfriet ledelsens forventninger hertil og anses for tilfredsstillende.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Nettoomsætningen på DKK 1.044 mio. er forbedret med DKK 154 mio. i forhold til sidste år.

Nettoomsætningen er som forventet i forbindelse med en ændring i agenturer og produktsortiment.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Koncernens forventninger til fremtiden afhænger af forbrugernes købevillighed i et marked som er

påvirket af varernes tilgængelighed og prisstigninger, bl.a. i form af øgede logistik- og råvareomkostninger,

der kan medføre store prisudsving. På baggrund heraf er det ledelsens forventning at resultatet for det

kommende år bliver i underkanten af resultatet for 2021.

Redegørelse for samfundsansvar

Forretningsmodel

Koncernens forretningsområde er import og videredistribution af husholdningsapparater, herunder hårde

hvidevarer, små køkkenmaskiner og støvsugere. Produktporteføljen består af en blanding af high-end

mærker og private label produkter under varemærket Witt.

Witt har mere end 25 års erfaring med salg af hvidevarer og har opbygget en bred kundedatabase og viden

om produkterne på markedet. Witt har en meget fleksibel tilgang til vores kunder og kan skabe en

individuelt tilpasset præsentation og produkttræning. Samtidig giver det brede produktsortimentmulighed

for at tilbyde husholdningsprodukter hele vejen rundt.
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Ledelsesberetning

Ejerlederens fokus på kvalitet ses både i valg af produkter i porteføljen såvel i koncernens hovedkvarter

hvor design og byggestil går igen i alle bygninger.

Koncernen driver også en fysioterapeut klinik, skønhedsklinik samt udlejning af vakuummaskiner.

Risici

Medarbejderne er et af Witts vigtigste aktiver og medarbejdernes sikkerhed, trivsel og udvikling er derfor

et stort fokusområde. Witt har oplevet vækst, både i omsætning og som naturlig følge også

medarbejderantallet. Det er derfor vigtigt at Witt fremstår som en attraktiv arbejdsplads der kan tiltrække

de bedste medarbejdere. Samtidig skal Witt også fastholde de eksisterende medarbejdere og holde

engagement og dedikation højt.

Miljø og klima spiller en større og større rolle for kunder, såvel som slutbruger og samfundet generelt.

Klima og miljø spiller derfor også en større rolle i Witts forretningsmodel da både forventninger fra

slutbrugerne og lovgivningen stiller stadig større krav til produktion og indhold af miljøskadelige stoffer.

Witts produktportefølje består primært af etablerede varemærker og en mindre andel private label under

eget varemærke Witt. Samlet har Witt omkring 100 leverandører i hele verden af forskellig størrelse. En

stor international leverandørportefølje udgør en risiko for, at der kan ske hændelser i leverandørkæden,

som ikke stemmer overens med Witts forretningsetik og Europæisk lovgivning.

Politiker

Social- og medarbejderpolitik

Witt arbejder naturligt med social- og medarbejderpolitik for at fastholde og tiltrække nye ansatte.

Witt arbejder på at opretholde et godt arbejdsmiljø og skabe en sikker arbejdsplads. Eventuelle hændelser

bliver løbende vurderet og de interne retningslinjer bliver opdateret så fremtidige ulykker kan undgås. Alle

medarbejdere er dækket af sundhedsordning og tilbydes derudover Witt Forebygger ordning til

arbejdsrelateret belastninger.

Witt har en lang tradition med at udvikle medarbejdere, og mange er startet som studerende eller i praktik

for så at blive fastansat efter endt uddannelse. I 2021 har Witt haft praktikanter i et forløb, bl.a. i vores

marketingafdeling. Flere forløb er efterfølgende blevet til fastansættelser. Der vil i 2022 også blive arbejdet

på at tiltrække praktikanter og evt. elever der kan sikre en naturlig tilgang af nye medarbejder i takt med at

Witt udvider.

Witt Forebygger er en mini sundhedsordning til Witts medarbejdere. Witt Forebygger tilbyder tværfaglige

behandlinger, hvor medarbejderen kan kombinere vores sundhedsfremmende ydelser og heraf opnå

maksimal trivsel og sundhed.
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Ledelsesberetning

Anti-korruption

Alle koncernens medarbejdere er ansat i Nordeuropa, en region der er kendetegnet ved høj grad af velstand

og velfærd, hvor kultur og sociale normer skaber fokus på overholdelse af menneskerettigheder og

modstand mod korruption. Den flade ledelsesstruktur i koncernen sikre at det er acceptabelt for

medarbejderne at kontakte direktionen hvis der er tvivl om hvordan man skal håndtere en situation.

Situationer og problemstillinger angående menneskerettigheder og korruption kan derfor behandles ad-

hoc som de skulle opstå.

Klima- og miljøpolitik

Witt koncernen er primært importør og grossist hvilket ikke skaber direkte forurening af betydning. Witt

tager sit producentansvar alvorligt og er som følge medlem af Elretur (Elkretzen i Sverige, Norsirk i Norge,

Repic i UK og Elker i Finland). Witt sikre dermed at leve op til WEEE-direktivet og sikre indsamling af

elektronikskrot. Samtidig sorteres al affald på lager og servicecentret i fraktioner (pap, elektronik, etc.) og

sendes til genanvendelse. For at underbygge det voksende krav til bæredygtigt forbrug, har Witt

servicecentre eller lokalaftaler med eksterne centre, i alle lande hvor Witt sælger elektronik. Witt har

samtidig fokus på leverandørernes garantivilkår og tilgængelighed af reservedele. Nye aftaler og

genforhandlinger af eksisterende aftaler indeholder et udgangspunkt på 10 års garanti for levering af

reservedele, og som minimum en periode på 7 år i henhold til revisionen af Ecodesign-direktivet.

Witt har fokus på miljø og klima når det gælder nybyggeri. Witt er placeret i et område uden fjernvarme og

har i mange år anvendt oliefyr til opvarmning. Den gamle del af administrationsbygningen er fra

slutningen af 2020 overgået fra at være opvarmet af oliefyr til at være opvarmet af varmepumper. For at

minimerer udledning af CO2 og skadelige partikler, er vores nye administrationsbygning, opført i 2018,

udstyret med varmepumper i stedet for oliefyr. Der er ligeledes installeret LED pærer de steder det har

været muligt for at nedbringe strømforbruget og dermed CO2 udledningen.

Leverandører

Witts leverandører er primært baseret i den vestlige verden, herunder EU, USA og Australien. Risikoen for

at der sker overtrædelser af menneskerettighederne er derfor vurderet til at være minimal. Private label

mærket Witt har eksisteret længe indenfor hårde hvidevarer, og er blevet leveret af europæiske

virksomheder. Sortimentet er dog udvidet til at indeholder SDA produkter og cykler. Både SDA produkter

og en del af cyklerne bliver købt hjem direkte fra Kina, hvor risikoen for overtrædelse af

menneskerettighederne er større. Indtil videre har Witt arbejdet med en ad hoc vurdering og besøgt alle

fabrikker forud for samarbejdet. Witt sikre sig at alle produkter lever op til europæiske standarder,

herunder CE-mærkning og REACH.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning

Koncernen har ikke politikker for regulering af kønsfordelingen i bestyrelsen. Den nuværende fordeling af

bestyrelsen er sammensat af mænd.
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Ledelsesberetning

Redegørelse for dataetik

Witt har udarbejdet en skriftlig politik for dataetik. I Witt anvender vi dog data og arbejder med dataetiske

overvejelser på følgende måde: Vi indsamler og opbevarer store mængder af data, herunder også

personoplysninger. Vi er bevidst om, at vi derfor bærer et betydeligt dataansvar og vægter højt, at data

anvendes på en forsvarlig måde og der er tillid til, at vi anvender data på ansvarlig vis. Åbenhed og

respekten for vores kunders og medarbejderes privatliv er en grundlæggende værdi for os, hvorfor vi

værner om retten til beskyttelse af privatlivets fred. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i vores

dataopbevaring over for den enkelte kunde for at sikre kundens integritet. Vores kunder skal således til

enhver tid kunne få at vide, hvilke persondata vi opbevarer om dem, hvordan de opbevares og hvad de

bruges til. For at kunne sikre kundernes selvbestemmelse over de data, vi opbevarer om dem, arbejder vi

vedvarende med, at data behandles så struktureret som muligt, så vi altid ved, hvilke data vi opbevarer om

den enkelte kunde. Endvidere sikrer vi, at data opsamles og opbevares på et lovligt grundlag.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderselskab

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Nettoomsætning 1 1.043.987 890.330 0 0

Andre driftsindtægter 314 1.235 0 0

Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer -780.692 -674.732 0 0

Andre eksterne omkostninger -29.144 -26.976 -62 -155

Bruttoresultat 234.465 189.857 -62 -155

Personaleomkostninger 2 -77.778 -64.710 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver -11.084 -10.276 0 0

Andre driftsomkostninger 0 89 0 0

Resultat før finansielle poster 145.603 114.960 -62 -155

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 3 0 0 113.123 88.849

Finansielle indtægter 4 237 67 0 119

Finansielle omkostninger 5 -1.299 -1.600 -729 -754

Resultat før skat 144.541 113.427 112.332 88.059

Skat af årets resultat 6 -32.185 -26.054 136 162

Årets resultat 112.356 87.373 112.468 88.221
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Goodwill 0 0 0 0

Udviklingsprojekter under udførelse 207 381 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 7 207 381 0 0

Grunde og bygninger 136.242 122.133 0 0

Driftsmateriel og inventar 16.635 16.749 0 0

Bygninger på lejet grund 69 166 0 0

Materielle anlægsaktiver 8 152.946 139.048 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomhe-

der 9 0 0 513.576 407.308

Kapitalandele i associerede

virksomheder 10 200 200 200 200

Deposita 11 0 128 0 0

Andre tilgodehavender 11 1.055 1.055 0 0

Finansielle anlægsaktiver 1.255 1.383 513.776 407.508

Anlægsaktiver 154.408 140.812 513.776 407.508

Varebeholdninger 12 266.385 156.805 0 0
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 214.275 145.560 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 144 2.005

Andre tilgodehavender 13 21.020 6.374 1 1

Tilgodehavende selskabsskat hos

tilknyttede virksomheder 0 0 35.137 22.015

Periodeafgrænsningsposter 14 2.064 690 0 0

Tilgodehavender 237.359 152.624 35.282 24.021

Likvide beholdninger 82.403 129.551 5.819 585

Omsætningsaktiver 586.147 438.980 41.101 24.606

Aktiver 740.555 579.792 554.877 432.114
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Balance 31. december

Passiver  

Koncern Moderselskab

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Selskabskapital 15 125 125 125 125

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 419.375 315.935

Overført resultat 503.327 385.542 83.952 69.607

Foreslået udbytte for regnskabsåret 7.000 7.000 7.000 7.000

Egenkapital henført til kapitalejere

af moderselskabet 510.452 392.667 510.452 392.667

Minoritetsinteresser 41 -585 0 0

Egenkapital 510.493 392.082 510.452 392.667

Hensættelse til udskudt skat 17 1.890 1.026 0 0

Andre hensættelser 18 20.419 19.935 0 0

Hensatte forpligtelser 22.309 20.961 0 0

Gæld til realkreditinstitutter 21.446 23.618 0 0

Deposita 39 39 0 0

Anden gæld 0 4.398 0 0

Langfristet gæld 19 21.485 28.055 0 0
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Balance 31. december

Passiver

Koncern Moderselskab

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter 19 1.999 2.000 0 0

Kreditinstitutter 25.034 6.346 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 244 4.385 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 120.157 67.249 0 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 29.497 28.675

Gæld til selskabsdeltagere og

ledelse 2.629 6.698 2.629 6.698

Selskabsskat 11.731 4.395 11.528 3.933

Gæld til tilknyttede virksomheder

vedr. selskabsskat 0 0 628 0

Anden gæld 13,19 23.703 47.597 143 141

Periodeafgrænsningsposter 20 771 24 0 0

Kortfristet gæld 186.268 138.694 44.425 39.447

Gældsforpligtelser 207.753 166.749 44.425 39.447

Passiver 740.555 579.792 554.877 432.114

Resultatdisponering 16

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 23

Nærtstående parter 24

Honorar til generalforsamlingsvalgt

revisor 25

Begivenheder efter balancedagen 26

Anvendt regnskabspraksis 27
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Egenkapitalopgørelse

Koncern

Selskabs-

kapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regn-

skabsåret

Egenkapital

ekskl. minori-

tetsinteresser

Minoritets-

interesser I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 0 385.542 7.000 392.667 -585 392.082

Valutakursregulering 0 0 241 0 241 6 247

Afgang 0 0 0 0 0 296 296

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 -7.000 -7.000 0 -7.000

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 0 11.330 0 11.330 0 11.330

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 0 4.711 0 4.711 0 4.711

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 0 -3.529 0 -3.529 0 -3.529

Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 -436 0 -436 436 0

Årets resultat 0 0 105.468 7.000 112.468 -112 112.356

Egenkapital 31. december 125 0 503.327 7.000 510.452 41 510.493
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Egenkapitalopgørelse

Moderselskab

Selskabs-

kapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regn-

skabsåret

Egenkapital

ekskl. minori-

tetsinteresser

Minoritets-

interesser I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 315.935 69.607 7.000 392.667 0 392.667

Valutakursregulering 0 241 0 0 241 0 241

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 -7.000 -7.000 0 -7.000

Udbytte fra tilknyttede virksomheder 0 -22.000 22.000 0 0 0 0

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 11.330 0 0 11.330 0 11.330

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 4.711 0 0 4.711 0 4.711

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 -3.529 0 0 -3.529 0 -3.529

Øvrige egenkapitalbevægelser 0 -436 0 0 -436 0 -436

Årets resultat 0 113.123 -7.655 7.000 112.468 0 112.468

Egenkapital 31. december 125 419.375 83.952 7.000 510.452 0 510.452
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern

Note 2021

TDKK

2020

TDKK

Årets resultat 112.356 87.373

Reguleringer 21 44.330 37.611

Ændring i driftskapital 22 -160.637 49.103

Pengestrømme fra drift før finansielle poster -3.951 174.087

Renteindbetalinger og lignende 237 -17

Renteudbetalinger og lignende -1.299 -1.959

Pengestrømme fra ordinær drift -5.013 172.111

Betalt selskabsskat -27.518 -19.346

Pengestrømme fra driftsaktivitet -32.531 152.765

Køb af materielle anlægsaktiver -24.884 -19.358

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. 0 -221

Salg af materielle anlægsaktiver 633 487

Salg af finansielle anlægsaktiver m.v. 126 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -24.125 -19.092

Tilbagebet. af gæld til realkreditinstitut -2.180 -2.827

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter 0 -26.213

Optagelse af gæld til kreditinstitutter, netto 18.688 0

Betalt udbytte -7.000 -6.200

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 9.508 -35.240

Ændring i likvider -47.148 98.433

Likvider 1. januar 129.551 31.118

Likvider 31. december 82.403 129.551

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 82.403 129.551

Likvider 31. december 82.403 129.551
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Noter til årsregnskabet

1 Nettoomsætning

Afsætningen af koncernens produkter sker på de Skandinaviske markeder og Storbritannien.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyser ledelsen ikke nettoomsætningen på de geografiske markeder.

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 66.658 55.998 0 0

Pensioner 5.764 4.608 0 0

Andre omkostninger til social sikring 1.445 1.040 0 0

Andre personaleomkostninger 3.911 3.064 0 0

77.778 64.710 0 0

Gennemsnitligt antal beskæftigede

medarbejdere 143 131 0 0

Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

3 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Andel af overskud i dattervirksomheder 116.777 92.871

Andel af underskud i dattervirksomheder -3.238 -3.454

Nedskrivning/Afskrivning af goodwill -539 -663

Forskydning i intern avance inden for koncernen 123 95

113.123 88.849
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

4 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede

virksomheder 0 0 0 119

Andre finansielle indtægter 237 67 0 0

237 67 0 119

5 Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger tilknyttede

virksomheder 0 0 440 405

Andre finansielle omkostninger 1.299 1.600 289 349

1.299 1.600 729 754

6 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 34.751 22.200 -136 -162

Årets udskudte skat 864 656 0 0

Regulering af skat vedrørende tidligere

år 99 671 0 0

35.714 23.527 -136 -162

der fordeler sig således:

Skat af årets resultat 32.185 26.054 -136 -162

Skat af egenkapitalbevægelser 3.529 -2.527 0 0

35.714 23.527 -136 -162
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Noter til årsregnskabet

7 Immaterielle anlægsaktiver

Koncern

Goodwill

Udviklingspro-

jekter under ud-

førelse

TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 819 849

Valutakursregulering 0 -16

Tilgang i årets løb 539 0

Kostpris 31. december 1.358 833

Ned- og afskrivninger 1. januar 819 468

Valutakursregulering 0 -9

Årets nedskrivninger 539 0

Årets afskrivninger 0 167

Ned- og afskrivninger 31. december 1.358 626

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 207

Udviklingsprojekter vedrører udvikling af nye produkter samt smagsvarianter af te. Projekterne forløber som

planlagt ved anvendelse af de ressourcer, som ledelsen har afsat til udvikling. Det forventes, at produkterne skal

sælges til nye- og eksisterende kunder.
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Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

Koncern
Grunde og byg-

ninger

Driftsmateriel

og inventar

Bygninger på

lejet grund I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 148.585 27.970 481 177.036

Valutakursregulering 0 53 -9 44

Tilgang i årets løb 19.723 5.162 0 24.885

Afgang i årets løb 0 -1.879 0 -1.879

Kostpris 31. december 168.308 31.306 472 200.086

Ned- og afskrivninger 1. januar 26.453 11.222 315 37.990

Valutakursregulering 0 31 -6 25

Årets nedskrivninger 0 964 0 964

Årets afskrivninger 5.613 3.707 94 9.414

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

afhændede aktiver 0 -1.253 0 -1.253

Ned- og afskrivninger 31. december 32.066 14.671 403 47.140

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 136.242 16.635 69 152.946

23



Noter til årsregnskabet

Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar 91.373 31.523

Tilgang i årets løb 2.828 59.850

Kostpris 31. december 94.201 91.373

Værdireguleringer 1. januar 315.935 271.035

Valutakursregulering 241 6

Årets resultat 113.539 89.419

Udbytte til moderselskabet -22.000 -35.000

Årets regulering af sikringsinstrumenter til dagværdi 12.512 -8.957

Øvrige egenkapitalbevægeser, netto -436 0

Ned- og afskrivning på goodwill -539 -663

Regulering af interne avancer 123 95

Værdireguleringer 31. december 419.375 315.935

Regnskabsmæssig værdi 31. december 513.576 407.308

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Witt Hvidevarer A/S Herning TDKK 1.000 %100

WCC Holding ApS Herning TDKK 125 %100

Witt Ejendomme ApS Herning TDKK 125 %100

Witt Kig Herning ApS Herning TDKK 40 %100

Witt UK & Ireland Ltd. UK TEUR 1 %100

Organichygge ApS Herning TDKK 50 %100

Nordic Flavors Holding AB Sverige TSEK 50 %80

Witt Gastro ApS Herning TDKK 100 %100

Witt Capital ApS Herning TDKK 300 %100
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

10 Kapitalandele i associerede

virksomheder

Kostpris 1. januar 200 200 200 200

Kostpris 31. december 200 200 200 200

Værdireguleringer 1. januar 0 0 0 0

Værdireguleringer 31. december 0 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 200 200 200 200

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Midtjysk Fordring ApS Herning TDKK 900 %22

LPC Medical System B.V. Holland EUR 2 %33

11 Øvrige finansielle anlægsaktiver

Koncern

Deposita

Andre tilgodeha-

vender

TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 128 1.055

Valutakursregulering -2 0

Afgang i årets løb -126 0

Kostpris 31. december 0 1.055

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 1.055
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

12 Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer 252.923 150.126 0 0

Forudbetaling for varer 13.462 6.679 0 0

266.385 156.805 0 0

13 Afledte finansielle instrumenter

Der er indgået aftaler om afledte finansielle instrumenter i form af valutaterminsforretninger og optioner. Dags-

værdien af afledte finansielle instrumenter udgør på balancedagen:

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

     Aktiver 4.711 0 0 0

     Forpligtelser 0 11.330 0 0

Koncernen har indgået finansielle instrumenter til sikring af koncernens fremtidige varesalg. Der er indgået

valutaterminskontrakter på samlet TSEK 10.000, TNOK 10.000 og TGBP 500 samt valutaoptioner på TNOK

6.000 og TGBP 750.

Koncernen har herudover indgået finansielle instrumenter til sikring af koncernens fremtidige varekøb. Der er

indgået valutaoptioner på samlet TUSD 22.500.

Dagsværdien af de finansielle instrumenter udgør på balancedagen TDKK 4.711. De finansielle instrumenter er

indgået senest d. 31. december 2021 og har en løbetid på maksimal 10 måneder.
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Noter til årsregnskabet

14 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,

abonnementer og renter.

15 Egenkapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Antal Nominel værdi

TDKK

A-anparter 2 2

B-anparter 500 500

C-anparter 500 500

D-anparter 123.998 123.998

125.000

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

16 Resultatdisponering  

Foreslået udbytte 7.000 7.000 7.000 7.000

Reserve for nettoopskrivning efter den

indre værdis metode -112 0 113.123 47.807

Minoritetsinteressers andel af

dattervirksomheders resultat 0 -848 0 0

Overført resultat 105.468 81.221 -7.655 33.414

112.356 87.373 112.468 88.221
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

17 Hensættelse til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat 1. januar 1.026 -204 0 0

Årets indregnede beløb i

resultatopgørelsen 864 1.230 0 0

Hensættelse til udskudt skat 31.

december 1.890 1.026 0 0

Koncernes udskudte skatteaktiv består primært af midlertidige forskelle som følge af en forskel i

regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger på materialle anlægsaktiver.

18 Andre hensættelser

Virksomheden giver garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere eller erstatte varer, som

ikke er tilfredsstillende. Der er indregnet andre hensatte forpligtelser til forventede garantikrav på grundlag af

tidligere erfaringer vedrørende niveauet for reparationer og returvarer.

Andre hensættelser 20.419 19.935 0 0

20.419 19.935 0 0
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Noter til årsregnskabet

19 Langfristet gæld

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 13.352 15.309 0 0

Mellem 1 og 5 år 8.094 8.309 0 0

Langfristet del 21.446 23.618 0 0

Inden for 1 år 1.999 2.000 0 0

23.445 25.618 0 0

Deposita

Mellem 1 og 5 år 39 39 0 0

Langfristet del 39 39 0 0

Inden for 1 år 0 0 0 0

39 39 0 0

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 0 4.398 0 0

Langfristet del 0 4.398 0 0

Øvrig kortfristet gæld 23.703 47.597 143 140

23.703 51.995 143 140

20 Periodeafgrænsningsposter

Består af andre periodiserede udgifter og forudbetalte indtægter.
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Noter til årsregnskabet

Koncern

2021

TDKK

2020

TDKK

21 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter -237 -67

Finansielle omkostninger 1.299 1.600

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 10.917 10.142

Skat af årets resultat 32.185 26.054

Andre reguleringer 166 -118

44.330 37.611

22 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger -109.580 25.938

Ændring i tilgodehavender -84.735 -14.236

Ændring i andre hensatte forpligtelser 484 689

Ændring i leverandører m.v. 17.153 48.196

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi 16.041 -11.484

-160.637 49.103
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

23 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en

regnskabsmæssig værdi på 82.632 86.286 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

Der er afgivet virksomhedspant for i alt

TDKK 30.000 med pant i materielle

anlægsaktiver, varebeholdninger og

tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser med en samlet

regnskabsmæssig værdi på 392.381 266.638 0 0

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel

leasing. Samlede fremtidige

leasingydelser:

Inden for 1 år 802 992 0 0

Mellem 1 og 5 år 1.000 1.311 0 0

1.802 2.303 0 0

Andre eventualforpligtelser

Der er afgivet selvskyldnerkaution på vegne af enkelte koncernselskaber overfor alt mellemværende med

kreditinstitut.

Koncernen har gennem banken stillet betalingsgaranti overfor leverandør på TDKK 4.409

Koncernen har afgivet pant i grunde og bygninger, Gødstrup Søvej 9, for TDKK 320 overfor Banedanmark.
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Noter til årsregnskabet

24 Nærtstående parter

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Allan Witt Kempel

Gødstrup Søvej 4

Gødstrup

7400 Herning

Hovedaktionær (stemmeandel)

xxxx
Kasper Witt Kempel

Gødstrup Søvej 10

Gødstrup

7400 Herning

Hovedaktionær (ejerandel)

xxxxxx
Nanna Witt Kempel

Åbenrå 16, 2. th.

1124 København K

Hovedaktionær (ejerandel)

Transaktioner

Der har ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt ledelsesvederlag, været gennemført

transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller øvrige

nærtstående parter.

Jf. ÅRL § 98 c., stk. 3 er transaktioner med helejede datterselskaber ikke oplyst.

Jf. ÅRL § 98 c., stk. 7 er transaktioner med øvrige nærtstående parter gennemført på normale markedsvilkår og

hermed ikke oplyst
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2021

TDKK

2020

TDKK

2021

TDKK

2020

TDKK

25 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

PricewaterhouseCoopers

Revisionshonorar 219 192 21 19

Andre erklæringsopgaver med sikker-

hed 0 18 0 0

Skatterådgivning 26 66 4 0

Honorar for andre ydelser 243 268 35 26

488 544 60 45

Øvrige

Revisionshonorar 65 45 0 0

Honorar for andre ydelser 156 105 0 0

221 150 0 0

709 694 60 45

26 Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Noter til årsregnskabet

27 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Witt Invest ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2021 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag

og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Witt Invest ApS samt virksomheder, hvori moderselskabet di-

rekte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktie-

besiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder

mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, be-

tragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostnin-

ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-

forholdet blev etableret.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens samlede egenkapital. Årets resultat fordeles i resultat-

disponeringen på den del, som kan henføres til minoriteterne og den del, som kan henføres til modervirk-

somhedens kapitalejere. Minoritetsinteresser indregnes til den regnskabsmæssige værdi  af de overtagne

aktiver og forpligtelser på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder.

Virksomhedsovertagelser gennemført den 1. juli 2018 eller senere

Ved første indregning måles minoritetsinteresser til minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dags-

værdien af de identificerede nettoaktiver i den overtagne virksomhed. Herved indregnes der alene goodwill

vedrørende modervirksomhedens andel af den overtagne virksomhed.

Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra

tidspunktet for ændringen.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasing-

ydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskon-

teringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for koncernens

øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-

ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
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Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing  indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for til-

godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dags-

værdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som ”Andre tilgode-

havender”  henholdsvis ”Andre forpligtelser”.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det

afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, jf.

nedenfor.

Regnskabsmæssig sikring

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sik-

ring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sam-

men med de ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse, som kan henføres

til den risiko, der er afdækket.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for

sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så

vidt angår den effektive del af sikringen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den

sikrede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen,

fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den

sikrede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under

egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion
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indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den sikrede transaktion.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sik-

ring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder,

indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens den ineffektive del

indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til

køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget

vil tilgå koncernen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold

mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til virksomhedernes hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af

goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder”.
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Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede dan ske datter virk som heder. Den danske selskabsskat

fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørel-

sen som omkostninger i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 15-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Bygninger på lejet grund 5-10 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre

værdis metode.

I balancen indregnes under posterne “Kapitalandele i dattervirksomheder“ og “Kapitalandele i associerede

virksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort

med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag

eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af eventuelle

merværdier og goodwill opgjort på tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder hen-

lægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under

egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre

egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til

DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens under-

balance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita og tilgodehavende gældsbreve.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes

ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyn-

tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-

dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele

for at indfri forpligtelsen.

Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperio-

den på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbej-

der.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu

med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret

kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

som en renteomkostning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obli-

gationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på

lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering

på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke

kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle

og finansielle anlægsaktiver.
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Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin Bruttofortjeneste x 100

Nettoomsætning

Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Samlede aktiver

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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